
Inleiding

Een openbaar bod op alle aandelen in het geplaatste
kapitaal van een (beursgenoteerde) NV is een middel om
die NV in te lijven binnen het concernverband. In het
algemeen is het voor een bieder echter bijna onmogelijk
om alle uitstaande aandelen in de doelwitvennootschap
te verkrijgen. Een deel van de aandelen blijft vaak in het
bezit van aandeelhouders die, om welke reden dan ook,
niet zijn ingegaan op het bod. Hierdoor kan de overgeno-
men vennootschap niet ten volle worden geïntegreerd in
de groep en kan het concern, waartoe de bieder behoort,
niet optimaal van de overname profiteren. De overgeno-
men vennootschap kan bijvoorbeeld niet in een fiscale
eenheid worden opgenomen. De wetgever heeft het
belang van een bieder, om na een openbaar bod alle aan-
delen in het geplaatste kapitaal van de overgenomen
vennootschap te verwerven, onderkend. In het geval dat
de bieder als aandeelhouder van de overgenomen NV
voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste
kapitaal verschaft, heeft hij ingevolge artikel 2:92a BW
het recht de achtergebleven aandeelhouders uit te kopen.
De nadelige gevolgen van het hebben van minderheids-
aandeelhouders in een vennootschap doen zich echter in
gelijke mate voor indien niet 95%, maar wel een overgro-
te meerderheid van het geplaatste aandelenkapitaal van
de doelwitvennootschap is verworven.

In deze bijdrage wordt uiteengezet in hoeverre de Hoge
Raad en de Ondernemingskamer de methode van een
driehoeksfusie in combinatie met ‘tracking stock’ en het
beperken van voorkeursrechten, zoals beschreven in het
biedingsbericht van het Tele2-concern, toelaatbaar achten.
Door middel van deze methode kan worden voorkomen
dat na een openbaar bod minderheidsaandeelhouders met
een belang van meer dan 5% in de overgenomen vennoot-
schap aanwezig blijven. Eerst wordt kort de achtergrond
van de overname van Versatel weergegeven en worden de
driehoeksfusie en de overige relevante rechtshandelingen
besproken, zoals omschreven in het stappenplan van het
biedingsbericht van Tele2 Finance (hierna: het Stappen-
plan). Vervolgens worden de uitspraken van de Onder-
nemingskamer van het Hof Amsterdam van 27 september
2005 en 24 maart 2006 en van de Hoge Raad van 14 sep-
tember 2007 met betrekking tot de overname van Versatel
door Tele2 Finance behandeld en een conclusie getrokken.

Achtergrond en de uitstootmethode zoals 
omschreven in het Stappenplan

Op 14 september 2005 doet Tele2 Finance B.V. (hierna:
Tele2 Finance) een openbaar bod op alle aan de effecten-
beurs van Euronext Amsterdam N.V. genoteerde aandelen
in het geplaatste kapitaal van Versatel Telecom Internatio-
nal N.V. (hierna: Versatel) en alle door Versatel uitgegeven
converteerbare obligaties (tezamen de Versatel Aandelen).
Het bod wordt gesteund door het bestuur en de raad van
commissarissen van Versatel. De bieder, Tele2 Finance, is
een volledige dochtervennootschap van Tele2 Netherlands
Holding B.V. (hierna: Tele2 Holding), evenals Tele2
Netherlands B.V. (hierna: Tele2 NL) en Tango S.A. (hier-
na: Tango). Aan het hoofd van het Tele2-concern staat de
Zweedse vennootschap Tele2 AB (gezamenlijk Tele2).

Omdat Tele2 Finance na het openbaar bod 80,29% van de
Versatel Aandelen houdt, kan de uitkoopregeling van artikel
2:201a BW niet worden toegepast en is het niet mogelijk na
het beëindigen van de beursnotering Versatel volledig te
integreren binnen Tele2. Deze situatie is echter voorzien in
het biedingsbericht van Tele2 Finance. Het Stappenplan
beschrijft op welke wijze Tele2 van plan is om de na het
openbaar bod achtergebleven minderheidsaandeelhouders
van Versatel (hierna: de Versatel Minderheid) uit te stoten.
Een van de opties is dat Tele2 een zogenoemde ‘driehoeks-
fusie’tot stand zal brengen tussen de bieder Tele2 Finance en
Versatel in overeenstemming met de artikelen 2:309 en
2:334 BW, waarbij Tele2 Finance de verkrijgende vennoot-
schap is. Versatel zal, als verdwijnende vennootschap, op-
houden te bestaan. De Versatel Minderheid zal vervolgens,
van rechtswege, aandeelhouder worden in Tele2 Holding.

Het Stappenplan vermeldt dat het maatschappelijk kapitaal
van Tele2 Holding zal bestaan uit twee afzonderlijke klas-
sen van ‘tracking stock’ ofwel twee soorten aandelen, die
gecreëerd zijn door middel van een wijziging van de statu-
ten van Tele2 Holding. Elke soort tracking stock zal gerela-
teerd zijn aan een specifieke onderneming binnen het con-
cern. Hierdoor ontstaat er per individuele onderneming een
marktwaardering, die separaat is van de marktwaardering
van andere ondernemingen binnen het concern. Op deze
manier wordt bewerkstelligd dat de Versatel Minderheid
aandeelhouder wordt in een andere vennootschap, maar in
economische zin aandeelhouder in Versatel blijft. Er zitten
echter ook nadelen aan het gebruik van tracking stock. Zo
zal de onderliggende regeling om vermogen en resultaten
van de vennootschap kunstmatig te scheiden zeer complex
zijn en bestaat er de mogelijkheid dat er belangentegenstel-
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lingen ontstaan op het niveau van de houders van de ver-
schillende klassen aandelen en op het niveau van het
bestuur van de vennootschap.1

Alle gewone aandelen A in het kapitaal van Tele2 Holding
zullen worden gehouden door Tele2 en geven alleen recht op
de waarde en winsten van Tele2 NL en Tango. De gewone
aandelen B geven alleen recht op de waarde en winsten van
het belang van Tele2 Holding (via Tele2 Finance) in Versa-
tel. Na de voorgenomen juridische fusie zal het percentage
gewone aandelen B, dat aan de Versatel Minderheid wordt
toegekend, gelijk zijn aan het percentage Versatel Aandelen
dat, onmiddellijk voorafgaand aan de juridische fusie, wordt
gehouden door diezelfde minderheid. 

Omdat de overname is gefinancierd met vreemd vermogen,
zal de Versatel Minderheid preferente aandelen B ontvangen,
die recht geven op een zodanig rendement als nodig is om een
eventueel tekort tussen de waarde van hun Versatel Aandelen,
voorafgaand aan de juridische fusie en hun nieuwe tracking-
aandelen in Tele2 Holding, op te heffen. Wel is voorzien dat,
vanwege de financiering van het openbare bod met vreemd
vermogen en de bestaande belangen van Tele2 Holding, het
percentage van de Versatel Minderheid van de totale nomina-
le waarde van alle aandelen in Tele2 Holding, als gevolg van
de juridische fusie, zal dalen ten opzichte van het percentage
dat voorafgaand aan de juridische fusie door de Versatel Min-
derheid gehouden werd, en wel tot mogelijk minder dan 5%
van de totale nominale waarde van de aandelen in Tele2 Hol-
ding. Ook is het mogelijk dat enig vreemd vermogen, dat ter
beschikking is gesteld aan Tele2 Holding, op een gegeven
moment wordt omgezet in nieuw uit te geven aandelen van
dezelfde klasse als die van de aandelen die door de Versatel
Minderheid worden gehouden, waardoor het belang van de
Versatel Minderheid in Tele2 Holding verder verwatert. 

Zodra de Versatel Minderheid op enig moment minder dan
5% van de totale nominale waarde van de aandelen in Tele2
Holding zal gaan houden, is het mogelijk voor de andere
aandeelhouders in Tele2 Holding om een wettelijke uit-
koopprocedure in overeenstemming met artikel 2:201a BW
te starten, om zodoende de overgebleven aandelen in Tele2
Holding te verkrijgen. Daarnaast zullen de statuten van
Tele2 Holding bepalen dat de AVA met meerderheid van
stemmen (op voorstel van de directie) gerechtigd is om elke
afzonderlijke klasse van aandelen in te trekken, zij het
alleen met goedkeuring van de meerderheid van de houders
van de desbetreffende klasse van aandelen.2

Tot slot vermeldt het Stappenplan dat gedurende een perio-
de van zes maanden, nadat de driehoeksfusie tot stand is
gekomen, de Versatel Minderheid het recht zal hebben om
hun gewone aandelen B in Tele2 Holding te verkopen aan
Tele2 tegen de (voor inmiddels gedane uitkeringen gecorri-
geerde) biedprijs.

OK 27 september 2005, JOR 2005, 272

In haar uitspraak van 27 september 2005 behandelt de
Ondernemingskamer de rechtsvraag naar de rechtmatig-
heid van een op het bod volgende uitstoting door Tele2 van
de Versatel Minderheid, zoals die uit het Stappenplan zou
voortvloeien. Mag Tele2, na gestanddoening van het open-
bare bod, andere juridische instrumenten – waaronder fusie,
splitsing, liquidatie of verkoop van activa – dan de uitkoop-
regeling benutten om zich de volledige zeggenschap over
Versatel te verschaffen?3

De Versatel Minderheid stelt dat er in casu sprake is van een
onrechtmatige uitstoting door Tele2, nu Tele2 en Versatel 
– volgens het Stappenplan na gestanddoening van het bod
indien minder dan 95% van het geplaatste kapitaal is aan-
geboden – alles in het werk zullen stellen om de Versatel
Minderheid te dwingen het openbaar bod te accepteren.
Door de voorgenomen rechtshandelingen aan het openbaar
bod te koppelen, komt het bod onder andere in strijd met de
wettelijke uitkoopregeling, met de regeling met betrekking
tot de juridische fusie van artikel 2:309 e.v. BW en de rede-
lijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW. 

Allereerst bepaalt de Ondernemingskamer dat er geen spra-
ke kan zijn van ‘ontduiking’van de uitkoopregeling, indien
een meerderheidsaandeelhouder van die rechtsfiguur geen
gebruik kan of wenst te maken. Uit de wetsgeschiedenis
blijkt dat het doel van de uitkoopregeling het bieden van
een uitweg aan de meerderheidsaandeelhouder is, die zich
in een ongewenste situatie bevindt, omdat hij last heeft van
een kleine aandeelhoudersminderheid. De uitkoopregeling
is in de eerste plaats bedoeld om het belang van een meer-
derheidsaandeelhouder te dienen. De omstandigheid dat de
uitkoop, als zodanig, met wettelijke waarborgen ter be-
scherming van de belangen van de minderheidsaandeel-
houder is omgeven, doet hieraan niet af.4 De uitkoop-
regeling levert de meerderheidsaandeelhouder een recht op,
geen plicht.

Vervolgens oordeelt de Ondernemingskamer dat de wens
van Tele2, om niet bij voortduring belast te blijven met de
aanwezigheid van een minderheid, een legitieme is. De
nadelige gevolgen, van het hebben van minderheidsaan-
deelhouders in een vennootschap, doen zich in gelijke mate
voor indien niet 95%, maar wel een overgrote meerderheid
van het geplaatste aandelenkapitaal van de doelwitvennoot-

155V&O september 2007, nr. 9

Vennootschap
Onderneming&

1. T.H. Liem & D.J. Ex, Tracking stock: een alternatief voor splitsing 
van beursvennootschappen?, Ondernemingsrecht 2000, p. 313 e.v.; 
Th. Groenewald, Risico’s bij tracking stock, Ondernemingsrecht 2004,
p. 70.

2. Biedingsbericht gedateerd 14 september 2005 van Tele2 Finance B.V.
met betrekking tot alle geplaatste aandelen en converteerbare obliga-
ties in het kapitaal van Versatel Telecom International N.V., 8.8.4 Legal
Structure of Versatel Following the Offers, p. 37-39.

3. OK 27 september 2005, JOR 2005, 272, r.o. 3.14.
4. OK 27 september 2005, JOR 2005, 272, r.o. 3.15.

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



schap is verworven.5 Bij aanwezigheid van een meerder-
heidsaandeelhouder met een kleiner aandelenbezit dan
95% is het niet noodzakelijk dat het belang van de minder-
heidsaandeelhouders het zwaarste moet wegen. De meer-
derheidsaandeelhouder kan door middel van een driehoeks-
fusie bewerkstelligen dat het aandeelhouderschap van de
minderheidsaandeelhouders zich verplaatst van de over-
genomen vennootschap naar een andere vennootschap. Hij
kan de minderheidsaandeelhouders echter niet dwingen het
aandeelhouderschap zelf op te geven. Voor de intrekking
van de klasse aandelen, gehouden na de juridische fusie
door de Versatel Minderheid in Tele2 Holding, is dan ook de
goedkeuring nodig van de houders van deze aandelen.

Ten derde komt de, in het Stappenplan voorgenomen, drie-
hoeksfusie niet in strijd met het doel en de strekking van de
fusieregels. Uitstoting is volgens Tele2 Finance niet het
(uitsluitende) doel van de beoogde fusie. Om diverse fiscale
redenen is uitvoering van de driehoeksfusie noodzakelijk.
Indien het openbare bod slaagt, is het de bedoeling dat Ver-
satel wordt opgenomen in het Tele2-concern. Het is dan niet
gewenst dat op het niveau van een werkmaatschappij bin-
nen het Tele2-concern minderheidsaandeelhouders blijven
bestaan, zeker met het oog op de (te vormen) fiscale een-
heden. Nog afgezien hiervan is het de Ondernemingskamer
bij voorbaat onduidelijk hoe een rechtsgeldig tot stand
gebrachte juridische fusie in strijd zou kunnen komen met
het doel en de strekking van de fusieregels.

Ten vierde komt, volgens de Ondernemingskamer, geen
onderdeel van het Stappenplan in strijd met de redelijkheid
en billijkheid van artikel 2:8 BW. Tele2 en Versatel hebben
altijd volledige transparantie nagestreefd door het Stappen-
plan uitvoerig in het biedingsbericht bekend te maken en toe
te lichten. Dat bij toepassing van een juridische fusie nage-
noeg steeds een verslechtering in zeggenschapsrechten zal
optreden, in die zin dat het relatieve aandelenbelang van die
aandeelhouders in de verkrijgende vennootschap zal ver-
wateren, is inherent aan de rechtsfiguur van de juridische
fusie, evenals de herschikking van bestaande vermogens
bestanddelen. Deze herschikking dient op een zodanige wij-
ze te geschieden dat de aandeelhouders van de verdwijnende
vennootschap rechtens en in abstracto niet in een slechtere
positie komen te verkeren. Het uitgangspunt is dat dit het
geval is indien en zolang de ruilverhouding redelijk is. Dit is
voor de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap
gewaarborgd door artikel 2:328 BW.6 Hoewel in casu de
daadwerkelijke toetsing van de ruilverhouding op een later
moment zal plaatsvinden, valt volgens de Ondernemings-
kamer uit het Stappenplan af te leiden dat de Versatel Min-
derheid, via de aan haar toe te kennen tracking-aandelen in
Tele2 Holding, als enige gerechtigd blijft tot de activa en pas-
siva van Versatel. Per saldo verliest zij dus geen rechten.

Tevens komen door de structuur van de (winstgerechtigdheid
van de) aandelen B de financieringslasten de facto niet voor
rekening van de Versatel Minderheid. Per saldo vindt der-
halve geen verwatering van aandeelhouderswaarde plaats.
Ook wordt de Versatel Minderheid niet gedwongen om deel
te nemen in Tele2 Holding, omdat zij als gevolg van het
Stappenplan gedurende zes maanden een door Tele2 gega-
randeerd verkooprecht tegen de in het Stappenplan vast-
gelegde gecorrigeerde biedprijs per aandeel kan uitoefenen.

HR 14 september 2007, LJN BA4117

In deze uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat de artikelen
2:8, 2:92, 2:92a, 2:201 en 2:201a BW niet zijn geschonden
door de Ondernemingskamer in haar uitspraak van 27 sep-
tember 2005. Zij heeft mogen toestaan dat 

‘minderheidsaandeelhouders, nadat een openbaar bod
is uitgebracht en het belang van de minderheidsaandeel-
houders vervolgens met behulp van een juridische fusie
tot onder de uitkoopgrens van 5% is gebracht, met toe-
passing van de uitkoopregeling worden uitgestoten’.7

Uitgangspunt is dat de wetgever met de wettelijke uitkoop-
regeling een regeling heeft getroffen, waardoor het een
grootaandeelhouder mogelijk wordt gemaakt om in een een-
voudige procedure de andere aandeelhouders uit te kopen.
De opvatting van de Versatel Minderheid, dat de meerder-
heidsaandeelhouder, die minder dan 95% van het geplaatste
kapitaal houdt, nooit door een constructie als beschreven in
het Stappenplan de toepasselijkheid van de uitkoopregeling
mag bewerkstelligen, vindt geen steun in het recht. Of het
zich bedienen van een zodanige constructie jegens de min-
derheidsaandeelhouder(s) onrechtmatig is, hangt af van de
omstandigheden van het geval, waarbij dient te worden
meegewogen of de minderheidsaandeelhouders daardoor
onevenredig worden benadeeld.8 Met de mogelijkheid dat
de vennootschap door fusie, splitsing of omzetting een
gedaantewisseling kan ondergaan die tot gevolg heeft dat
het belang van de minderheidsaandeelhouders tot onder de
uitkoopgrens van 5% daalt, dient een minderheidsaandeel-
houder rekening te houden wanneer hij tot aankoop van een
minderheidspakket overgaat of een minderheidsbelang aan-
houdt. Dit neemt echter niet weg dat een besluit tot fusie, dat
enkel en alleen de strekking heeft minderheidsaandeel-
houders uit te stoten, in strijd kan zijn met de eisen die artikel
2:8 BW stelt aan het bestuur van een beursvennootschap ten
opzichte van haar aandeelhouders. Van een dergelijk besluit
is hier echter geen sprake, omdat de Ondernemingskamer
heeft vastgesteld dat de driehoeksfusie mede dient om te
voorkomen dat op het niveau van een werkmaatschappij
minderheidsaandeelhouders blijven bestaan. Tevens is de
fusie om diverse fiscale redenen noodzakelijk.9
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OK 24 maart 2006, JOR 2006, 98

In haar arrest van 24 maart 2006 behandelt de Onder-
nemingskamer de bezwaren die zijn opgeworpen door de
Versatel Minderheid met betrekking tot de feitelijke invul-
ling en uitvoering van het Stappenplan. 

Op 21 december 2005 heeft de Ondernemingskamer drie
onafhankelijke commissarissen benoemd bij Versatel (hier-
na: de Versatel Commissarissen), onder andere om toe te zien
op de uitvoering van de voorgenomen driehoeksfusie. Op
1 februari 2006 uit de Versatel Minderheid tegenover de Ver-
satel Commissarissen haar zorgen over de voortschrijdende
integratie tussen de ondernemingen van Versatel en Tele2,
die zij meent af te moeten leiden uit publiciteitsuitingen en
geruchten. Naar haar mening zijn Versatel en Tele2 al begon-
nen de driehoeksfusie toe te passen voordat voldaan is aan de
eisen zoals gesteld in de wet. De Versatel Commissarissen
laten de Versatel Minderheid weten dat zij akkoord zijn met
de bestaande contractuele relaties tussen Versatel en Tele2.

Op 7 maart 2006 verzoeken de Versatel Minderheid en de
Vereniging van Effectenbezitters de Ondernemingskamer
om Versatel te verbieden mee te werken aan enige (rechts-)
handeling en uitvoering te geven aan enig besluit ter uitvoe-
ring van de driehoeksfusie tussen Tele2 Finance en Tele2
Holding en Versatel, zoals uiteengezet in het fusievoorstel
dat is gedeponeerd op 1 maart 2006 en is goedgekeurd door
de Versatel Commissarissen (hierna: het Fusievoorstel). De
onderneming van Versatel en de daarmee te fuseren onder-
neming(en) van het Tele2-concern dienen, voor de fusie
doorgang kan vinden, onafhankelijk te worden gewaar-
deerd. Volgens de Versatel Minderheid dienen hierbij de
effecten van het al in gang gezette integratieproces tussen
Versatel en Tele2 buiten beschouwing te worden gelaten.
Tevens is zij van mening dat het fusievoorstel zodanig dient
te worden vormgegeven dat zij per de effectieve datum van
de fusie meedeelt in de synergievoordelen.

Het Fusievoorstel zelf vermeldt dat de fiscale optimalisatie
van het Tele2-concern, de rationalisatie van kosten die ver-
band houden met de huidige structuur, en het behalen van
synergievoordelen de doelstellingen van de fusie zijn. Om
de synergievoordelen volledig te realiseren, is de juridische,
financiële en operationele integratie tussen de ondernemin-
gen noodzakelijk. Het binnen afzienbare termijn verwerven
van de volledige zeggenschap in Versatel is daarbij essen-
tieel.10 Door het vermogen en de resultaten van Tele2 Hol-
ding door middel van de statuten administratief op te delen
in twee afzonderlijke ondernemingen wordt het fusieproces
vereenvoudigd. De A-onderneming zal de Tele2-entiteiten
betreffen en de B-onderneming Versatel. De deling maakt
het mogelijk tracking-aandelen, die enkel de onderneming
van Versatel vertegenwoordigen, toe te kennen aan de Ver-
satel Minderheid. 

Artikel 2:328 BW vereist dat er een redelijke ruilverhou-
ding wordt vastgesteld. De ruilverhouding in het Fusie-
voorstel is 1:1. Hierdoor zijn complexe relatieve waarderin-
gen tussen de onderliggende ondernemingen overbodig.
Tevens zal het aandelenkapitaal, dat recht geeft op de B-
onderneming, een kopie van het geplaatste aandelenkapi-
taal in Versatel zijn. Dit maakt het mogelijk een eenvoudige
waarde, gebaseerd op de biedprijs ten tijde van het open-
baar bod, toe te kennen aan de tracking-aandelen in Tele2
Holding die aan de Versatel Minderheid zullen worden toe-
gekend. Tot slot zullen de statuten van Tele2 Holding erin
voorzien dat bij uitgifte van aandelen het voorkeursrecht
voor houders van de betreffende soort aandelen telkens
voor een enkele uitgifte door het bestuur kan worden
beperkt of uitgesloten.

De Versatel Minderheid voert als eerste bezwaar tegen het
Fusieplan aan dat de bij de fusie betrokken ondernemingen
niet vóór de fusie op objectieve wijze zijn gewaardeerd, ter-
wijl de integratie van de ondernemingen al is aangevangen,
zodat Versatel al geen zelfstandige onderneming meer voert.
Daarnaast hebben Versatel en Tele2 geweigerd over het hui-
dige stadium en de gevolgen van het integratieproces aan de
Versatel Minderheid adequate informatie te verstrekken. In
deze omstandigheden bestaat er bij de Versatel Minderheid
onduidelijkheid over welke onderneming en welke waarde
nu door de gewone aandelen B zullen worden vertegenwoor-
digd. Ook is haar onduidelijk of en in hoeverre de B-onder-
neming in de synergie- en overige uit de fusie voortvloeien-
de voordelen zal delen. Als tweede bezwaar voert de
Versatel Minderheid aan dat de doelstellingen van de fusie
ook op een andere, voor haar minder ongunstige wijze kun-
nen worden bereikt, bijvoorbeeld door een ruil tegen (beurs-
genoteerde en dus meer liquide) aandelen in Tele2 AB. 

Volgens de Versatel Minderheid is het uitgangspunt van het
Stappenplan dat de uitsluitende gerechtigheid van de Ver-
satel Minderheid tot de B-onderneming en de aan haar in
dit kader toegekende tracking stock tegemoetkomt aan de
wensen van deze groep aandeelhouders. De noodzaak en
de wenselijkheid voor de Versatel Minderheid van het min
of meer zelfstandig voortbestaan van de onderneming van
Versatel en het bestaan van de tracking stock bestaan vol-
gens haar echter niet. De Versatel Minderheid prefereert zelf
een driehoeksfusie zonder tracking stock, zodat de uit de
integratie voortvloeiende synergievoordelen mede aan haar
toekomen. Dit is echter problematisch voor Tele2. In het
geval van een driehoeksfusie zonder tracking stock is het
namelijk noodzakelijk dat de bij de fusie betrokken onder-
nemingen voor de fusie worden gewaardeerd door onafhan-
kelijke deskundigen ter vaststelling van de ruilverhouding.

In reactie op de bezwaren van de Versatel Minderheid stelt
Tele2 dan ook dat gezien de aanzienlijke financiële nadelen
die Tele2 zal ondervinden indien de fusie in verband met
een waardering vooraf van de ondernemingen moet worden
uitgesteld, het Fusievoorstel toch dient te worden uitge-10. OK 24 maart 2006, JOR 2006, 98, r.o. 3.1.
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voerd omdat er door de voorgestelde ruilverhouding van
1:1 geen noodzaak tot een onmiddellijke waardering van de
ondernemingen aanwezig is, waardoor de snelheid van het
fusieproces is gewaarborgd.

De Ondernemingskamer oordeelt dat het verzoek van de
Versatel Minderheid om meer concreet en cijfermatig te
worden voorgelicht en wel op een zodanige wijze dat zij
in staat is om zich er zelfstandig van te vergewissen dat en
op welke wijze de in het Stappenplan aangekondigde zelf-
standige voortzetting van de onderneming van Versatel is
gewaarborgd, rechtmatig is. De verschafte informatie dient
zodanig te zijn dat de gemiddeld geïnformeerde, omzich-
tige en oplettende, gewone belegger de voortzetting zal
kunnen toetsen.11 De reden van de toetsing is gelegen in het
tijdsverloop tussen de waarde geboden voor de Versatel
Aandelen ten tijde van het openbaar bod en de waarde van
de onderneming van Versatel per de datum van de fusie.
Beide waarden dienen immers geenszins gelijk te zijn. Con-
creet dienen een beschrijving en een waardering van de
onderneming van Versatel te worden opgemaakt, die door
de Versatel Minderheid qua uitgangspunten en in grote lijnen
vervolgens op de juistheid moeten kunnen worden getoetst.
De informatievoorziening en toetsing zijn slechts zinvol,
indien dit gebeurt voor totstandkoming van de fusie.

Met betrekking tot de bepaling in de statuten van Tele2 Hol-
ding, die erin voorziet dat bij uitgifte van aandelen het voor-
keursrecht voor houders van de betreffende soort aandelen
telkens voor een enkele uitgifte door het bestuur kan wor-
den beperkt of uitgesloten, oordeelt de Ondernemings-
kamer dat dit een gebruikelijke en toegestane bepaling is.12

Van de extra kosten ter zake van de latere totstandkoming
van een door de fusie mogelijk gemaakte fiscale eenheid
heeft Tele2, volgens de Ondernemingskamer, geen ade-
quate kwantificering gegeven. Aangezien elke toelichting
op de (Nederlandse) fiscale positie van Tele2 en Versatel
ontbreekt en geen cijfermatig inzicht is geboden in de
beoogde optimalisatie daarvan, kan in verhouding tot het
belang van de Versatel Minderheid bij ‘duidelijkheid voor-
af’over object en waarde van de B-onderneming, niet wor-
den gezegd dat het financiële belang van Tele2 door een uit-
stel van de fusie met een periode van twee maanden
onevenredig zou worden geschaad. 

Gezien het voorgaande is de Ondernemingskamer van
mening dat er geen enkele dwingende reden is om tot het
fusiescenario met de tracking stock te komen, dan wel daar-
aan vast te houden. Onder de hiervoor beschreven omstan-
digheden komt men niettemin op zich niet in strijd met de
op grond van artikel 2:8 BW in acht te nemen maatstaven
van de redelijkheid en billijkheid indien de Versatel Minder-

heid, tegen haar wil, zou worden gedwongen, in het kader
van de fusie, genoegen te nemen met de toekenning van
tracking stock, teneinde een kunstmatige scheiding van de
ondernemingen van Tele2 en Versatel te kunnen hand-
haven. Dat komt men echter wel, als de Versatel Minder-
heid niet in staat wordt gesteld het realiteitsgehalte van een
dergelijk scenario, alsmede de vaststelling van de omvang
en de waarde van de betrokken ondernemingen ten tijde van
de fusie vooraf te toetsen en zonder haar de zekerheid te bie-
den dat die tracking stock ten volle meedeelt in de, dankzij
de fusie, te behalen synergievoordelen.13 De Onder-
nemingskamer oordeelt dan ook dat de driehoeksfusie, in
combinatie met tracking stock, onder de huidige omstandig-
heden, geen doorgang mag vinden.

Conclusie

In het Stappenplan van Tele2 staat een methode beschreven
waarin een driehoeksfusie wordt gecombineerd met de uit-
gifte van tracking stock en het statutair beperken van voor-
keursrechten na een uitgifte. Toepassing van deze methode
leidt ertoe dat minderheidsaandeelhouders met een belang
van meer dan 5% van de aandelen in het geplaatste kapitaal
uit het vennootschapsverband gestoten kunnen worden,
aandeelhouder worden in een andere groepsvennootschap
en hun belang mogelijk daalt tot minder dan 5%, waarna ze
kunnen worden uitgekocht. Geen onderdeel van het Stap-
penplan is in strijd met de redelijkheid en billijkheid van
artikel 2:8 BW zolang (1) de minderheidsaandeelhouders
niet worden uitgesloten van synergetische effecten of
anderszins door de fusie in hun aanspraken op vermogen en
resultaat worden achtergesteld bij de grootaandeelhouder,
en (2) de informatievoorziening richting de minderheids-
aandeelhouders gedurende het gehele proces adequaat is.

Bij toepassing van een juridische fusie zal nagenoeg steeds
een verslechtering in zeggenschapsrechten optreden, in die
zin dat het relatieve aandelenbelang van die aandeelhouders
in de verkrijgende vennootschap zal verwateren. Dit ge-
geven is inherent aan de rechtsfiguur van de juridische fusie,
evenals de herschikking van bestaande vermogensbestand-
delen. Deze herschikking dient op een zodanige wijze te
geschieden dat de aandeelhouders van de verdwijnende
vennootschap rechtens en in abstracto niet in een slechtere
positie komen te verkeren. Het uitgangspunt is dat dit het
geval is, indien en zolang de ruilverhouding redelijk is. Bij
het gebruik van tracking stock dient in het kader van de
voorgenomen driehoeksfusie de zelfstandige voortzetting
van de onderneming binnen het concern van de overnemende
partij gewaarborgd te zijn. De bepaling in de statuten van
Tele2 Holding, die erin voorziet dat bij uitgifte van aandelen
het voorkeursrecht voor houders van de betreffende soort
aandelen telkens voor een enkele uitgifte door het bestuur
kan worden beperkt of uitgesloten, is een volgens de Onder-
nemingskamer gebruikelijke en toegestane bepaling.
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11. OK 24 maart 2006, JOR 2006, 98, r.o. 3.13.
12. OK 24 maart 2006, JOR 2006, 98, r.o. 3.10. 13. OK 24 maart 2006, JOR 2006, 98, r.o. 3.18.
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Het bovenstaande neemt echter niet weg dat een besluit tot
fusie, dat enkel en alleen de strekking heeft minderheids-
aandeelhouders uit te stoten, waarschijnlijk in strijd is met
de eisen die artikel 2:8 BW stelt. Voor Tele2 echter was uit-
voering van de driehoeksfusie noodzakelijk om diverse fis-
cale redenen. Tevens trachtte Tele2 door middel van de
voorgenomen fusie de fiscale optimalisatie van het concern,
de rationalisatie van kosten die verband houden met de hui-
dige structuur, en het behalen van synergievoordelen te
bereiken.

Mr. M.W.H. van den Heuvel 
Allen & Overy

Tegenstrijdig belang
genuanceerd

Inleiding

Op 29 juni 2007 is door de Hoge Raad opnieuw een arrest
gewezen over tegenstrijdig belang.1 Het arrest beperkt de
(tot op heden veronderstelde ruime) reikwijdte van artikel
2:256 BW. Tot voor kort werd zowel een direct, een in-
direct als een kwalitatief tegenstrijdig belang geacht te kun-
nen vallen onder de reikwijdte van artikel 2:256 BW. Als
gevolg van deze ruime uitleg van de tegenstrijdig-belang-
bepaling werd een bestuurder, die tevens bestuurder/aan-
deelhouder bij de wederpartij is, doorgaans geacht een
tegenstrijdig belang te kunnen hebben. Het tegenstrijdig
belang leek te volgen uit de hoedanigheid van de bestuur-
der. Deze benadering had, vanwege de externe werking van
het tegenstrijdig belang, nadelige gevolgen voor de (ven-
nootschapsrechtelijke) praktijk. Met name in concern-
verband, waarbij een bestuurder zowel de holding als de
dochtervennootschap(pen) vertegenwoordigt, heeft dit niet
zelden geleid tot een veelheid aan bestuurs- en aandeel-
houdersbesluiten.2 De algemene vergadering van aandeel-
houders heeft krachtens artikel 2:256 BW immers steeds de
bevoegdheid om één of meer personen aan te wijzen die de
vennootschap in geval van een tegenstrijdig belang mag/
mogen vertegenwoordigen. Uit het, in deze bijdrage te
bespreken, arrest Bruil-Kombex/Bruil Arnhem blijkt dat
het tegenstrijdig-belangbegrip minder ruim dient te worden
uitgelegd dan voorheen werd aangenomen.

Tegenstrijdig belang

Artikel 2:256 BW (vergelijk art. 2:146 BW voor de NV)
bepaalt: 

‘Tenzij bij de statuten anders is bepaald, wordt de ven-
nootschap in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig
belang heeft met een of meer bestuurders, vertegen-
woordigd door de commissarissen. De algemene ver-
gadering is steeds bevoegd een of meer andere personen
daartoe aan te wijzen.’

De eerste zin ziet op de vertegenwoordiging van de ven-
nootschap bij tegenstrijdig belang en is van regelend recht.
De tweede zin handelt over de dwingendrechtelijke aan-
wijsbevoegdheid van de algemene vergadering van aan-
deelhouders. De strekking van de bepaling is te voorkomen
dat een bestuurder zich bij het uitoefenen van zijn functie
laat leiden door zijn persoonlijk belang in plaats van het
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1. HR 29 juni 2007, LJN BA0033 (Bruil-Kombex/Bruil Arnhem). Deze
uitspraak is geannoteerd door A.F.J.A. Leijten, alsmede door S.M. Bart-
man in JOR 2007, 169.

2. Zie hierover onder meer de column van R.J. Abendroth, Voor het geval
dat, Ondernemingsrecht 2007, p. 225-226, alsmede G. Kreuze, Tegen-
strijdig belang. Art. 2:256 BW, Ondernemingsrecht 2006, p. 516-520
(bespreking ABN Amro/Dijkema q.q.).
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